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RECOMANACIÓ DEL SINDIC DE GREUGES AL GOVERN 

MUNICIPAL PER LA DEVOLUCIÓ DEL DIPÒSIT DE FIANÇA 

 
 
 

Antecedent del fet 
 
 
El dia 7 d’octubre de 2008 una veïna de Palamós presenta a l’oficina del Síndic la següent 

queixa: 

 

“Que el dia 8 d’agost va presentar un escrit sol·licitant la devolució del dipòsit d’una fiança 

relativa a un bloc de serveis bar A, de la Platja Gran, zona Creu Roja. 

 

Que no ha rebut cap resposta.” 

 

En l’esmentat escrit (R.E. 5692), la veïna reclamava la devolució d’una fiança provisional  

que havia dipositat per a tenir dret a participar en l’adjudicació d’un establiment, i ho feia 

amb el següents argument, entre d’altres: 

 

“Que la sisena  de les clàusules administratives del Plec, al punt, 3, s’entén de forma clara 

que la Garantia Provisional només tindrà caràcter definitiu, quan el licitador esdevingui 

adjudicatari de l’autorització. Per tant no coincideix amb el meu cas i no es pot aplicar cap 

penalització o incautació, ja que segons els documents que adjunto demostren que la 

retirada de l’oferta per a la licitació es va comunicar a aquest Ajuntament abans de ser 

formalment l’adjudicatària de l’autorització”. 

 
 

El fet 
 
 
Efectivament, segons documentació aportada, el dia 8  d’agost  (R.E. 5692) es presentà 

aquest escrit sense que hores d’ara s’hagi contestat. 
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També és cert que el dia 24 d’abril, la veïna va fer l’ingrés de la fiança provisional 

reclamada, i que el dia 15 de maig (R.E. 3503) renuncià a aquesta adjudicació. 

 

Que, malgrat la renúncia escrita presentada, l’Ajuntament, el dia 21 de maig (R.S. 2401), li 

adjudica l’autorització del Bloc de serveis BAR A (Zona Creu Roja). 

 

Que la clàusula sisena, punt 3, diu textualment: 

 

“La garantia provisional tindrà caràcter de definitiva quan el licitador esdevingui 

adjudicatari de l’autorització.”. 

 

Que no es dona cap dels supòsits contemplats en la clàusula catorzena que permetin la 

incautació d’aquesta garantia provisional que encara no havia esdevingut definitiva. 

 

Per tot això, aquest Síndic, fa les següents recomanacions al Govern Municipal: 

 

Que es contesti l’escrit presentat per la veïna.                        

 

Que es retorni la fiança. 

 
 
 
Jordi Sistach i Roura 
Síndic municipal de greuges. 
 
 
 
Palamós, el 28 d’octubre de 2008      
 
 
 
 
 


